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 الزراعة التجارية الزراعة الكثيفة الزراعة البسيطة 

 التعريف

زراعة يعمل هبا عدد قليل من 

السكان ىف مناطق صغرية 

 ةومعزول

بشكل مكثف الشباع حاجة  األرضزراعة 

 السكان من الغذاء

تعتمد  اليتتسمى بالزراعة الواسعة 

 احلديثة األساليبعلى 

 أماكن

 انتشارها

املناطق احلارة على هامش 

الغابات االستوائية وحشائش 

 السافانا 

ىف مناطق القمح والقطن ىف الواليات  توجد ىف املناطق احلارة واملعتدلة 

ىف  والشايمزارع املطاط  -دة  املتح

زراعة القمح ىف  أسياجنوب شرق 

 استراليا 

 مميزاهتا

 بدائية  أدواتاستخدام 

ضيق املساحات وتباعدها . 

متارس لتوفري االحتياجات 

الالزمة للسكان دون وجود 

 فائض للتصدير

 مرتني وثالثة ىف السنة  األرضزراعة  

تتم من خالل عمليات عديدة مثل بذر 

وتنقية احلشائش  تتطلب  والريبذور ال

يصعب فيها   -ايدى عاملة وفرية 

 استخدام امليكنة 

 الضخم  التجاري اإلنتاج إىلوهتدف 

 احلديثة  اآلالتوتستخدم احدث 

 تتميز بالتخصص 

 القمح واملطاط والشاى والقطن القطن     األرزالقمح    اليام و الكسافا والذرة واملوز املحاصيل
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 الشهـــــــرة الـــــــدولة املدينـــــــــة

 ة واملعامل التارخيية املهمة  .العاصمة السياسية للهند تتميز بوجود اجلامعات واملراكز الصناعي اهلند نيو دهلي

 العاصمة التجارية للهند اهم مدن الساحل الغرىب وهى اكرب املواىن ومن اكرب املدن الصناعية  اهلند بومباي

 تشتهر بالصناعات اليدوية والفن املعماري ووجود املركز اإلسالمي توجد هبضبة الدكن  اهلند حيدر آباد

 ية لنيجرييا مدينة داخلية حديثة ..العاصمة احلال نيجرييا ابوجا

 العاصمة القدمية لنيجرييا اكرب املدن وهى العاصمة اإلقتصاديه . نيجرييا الجوس

 تأتى ىف املركز الثاين  وهى مركز التجارة والتعليم واملواصالت . نيجرييا أيبادان

 ن نسم .مليو 3.4العاصمة السياسية ألملانيا بلغ عدد سكاهنا حنو أملانيا برلني

 ميناء هام وقريبه من حبر الشمال أملانيا هامبورج

 عاصمة إقليم بافاريا يوجد هبا مقر عدد من الشركات واملصانع  . أملانيا ميونخ

 العاصمة احلالية للربازيل . الربازيل برازيليا

 العاصمة القدمية للربازيل وتعد من أمجل دول العامل. الربازيل ريودى جانريو

 أهم املواين على املحيط االطلنطى الربازيل لوساوبو

 على هنر األمزون لتوجيه السكان حنو الداخل الربازيل ميناؤوس 

 العاصمة السياسية تطل على املحيط االطلنطى    الواليات املتحدة األمريكية واشنطن

 ر األمم املتحدة.ميناء هام على املحيط األطلنطي وهبا مق الواليات املتحدة األمريكية نيويورك

 تقع على حبرية متشجني  وهى ا كرب مدن  السهول الوسطى الواليات املتحدة األمريكية شيكاغو

 اكرب املوانئ االمريكية على املحيط اهلادى . الواليات املتحدة األمريكية سان فرانسيسكو
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 ـ هنر األمزون .  11.                 ـ دولة بوليفيا 6      ـ دوله فزنويال .  1

 ـ هضبة الربازيل .  12                .  ـ مدار اجلدى 7      ـ خط االستواء.  2

 ـ دوله األرجنتني .  13.      ـ مدينة ريو دى جانريو 8   ـ مدينة برازيليا.  3

 ـ مدينه ساوبولو .  9  ـ املحيط األطلنطى.  4

  ـ دولة بريو .  10      ـ دولة باراجواى. 5

 ـ حبر البلطيق .  10              دوله بولندا .            ـ  1

 ـ مدينه برلني .                 11ـ دوله التشيك .                        2

 . جـ مدينه هامبور 12ـ دوله النمسا .                          3

 جبال األلب– 13ـ دوله سويسرا .                        4

 هنر الراين -14              ـ دوله فرنسا .              5

 هنر إلب -15                ـ دوله بلجيكا.             6

 مدينة ميونيخ -16ـ دوله هولندا.                            7

 ـ حبر الشمال .                          8

 منارك .ـ دوله الد 9

 أولى الدول المنتج أولى الدول أولى القارات المنتج
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 عدم االنضمام إىل أى من الكتلتني الشرقية والغربية . عدم االحنياز

 جملس الوصاية
ن الىت كانت مستعمرات واألخذ بيدها حنو احلكم الذايت خيتص برعاية مصاحل شعوب البلدا

 واالستقالل .

 االنتداب
نظام وضعته عصبة األمم بعد احلرب العاملية األوىل وهو شكل من أشكال االستعمار ومبوجبه يتم 

 وضع الدول الىت كانت تابعة للدول املنهزمة حتت إدارة دول متقدمة للنهوض هبا .

 احلياة النيابية
يقوم الشعب بانتخاب ممثلني إلدارة شئون احلكم ىف البالد وسن القوانني ومراقبة أعمال أن 

 احلكومة نيابة عنه .

 الوثيقة الرمسية اليت حتدد شكل و اختصاصات املؤسسات الدستورية املختلفة . دستور

 يُطلق على املجالس النيابية الىت تتوىل السلطة التشريعية ىف الدولة . برملان

نظمات املجتمع م

 املدىن

منظمات تضم مجعيات املجتمعات املحلية واملنظمات غري احلكومية والنقابات العمالية واجلمعيات 

 اخلريية وغريها .

 املنظمة الىت جتمع ىف عضويتها عددًا من الدول املستقلة الىت ترتبط ببعضها بروابط معينة . املنظمة اإلقليمية

 الىت تضم ىف عضويتها دول العامل املستقلة وإن مل  ترتبط ببعضها بروابط معينة .املنظمة  املنظمة الدولية

 اللجان الشعبية
)فسر( حلماية املنشآت واملناطق املحيطة هبا ومواجهة  املصريتشكيل تكون من أفراد املجتمع 

 أعمال السرقة واحلرق والترويع .

 م للقضاء على الفساد والتحرر من االحتالل1952يوليو23جمموعة من ضباط اجليش قاموا بثورة الضباط األحرار

 م .1973خط عسكرى منيع حطمته القوات املصرية ىف حرب أكتوبر  خط برليف

 خط الدفاع االسرائيلى على هضبة اجلوالن ويشبه خط برليف على اجلبهة املصرية . خط آلوان 




